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POBUDE

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za razvoj kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker zaradi humanitarnih kriz skoraj vedno izjemno trpi civilno prebivalstvo, tudi zaradi 
groženj in kršitev mednarodnih človekovih pravic in humanitarnega prava;

B. ker varstvo pravic oseb, ki jih je prizadela humanitarna kriza, po mednarodnem pravu o 
človekovih pravicah in humanitarnem pravu velja za sestavni del humanitarnega odziva 
in za eno ključnih vprašanj, ki bodo maja 2016 obravnavana na svetovnem 
humanitarnem vrhu; 

1. spodbuja mednarodno skupnost, ki se bo sestala na svetovnem humanitarnem vrhu, naj 
za humanitarno ukrepanje sprejme pristop, ki bo temeljil na pravicah za boljšo zaščito 
civilistov, prepoznavanje groženj in šibkih točk ter spremljanje kršitev človekovih 
pravic in mednarodnega humanitarnega prava, s čimer bo prispevala k boju proti 
nekaznovanju; je prepričan, da spoštovanje univerzalnosti človekovih pravic in krepitev 
skupne vizije vseh akterjev, ki sodelujejo pri humanitarnem ukrepanju, krepi tudi 
temeljna humanitarna načela nevtralnosti in vključevanja;

2. poudarja, da lahko ima humanitarno ukrepanje, zlasti v dolgotrajnih sporih in krizah, 
kjer so civilisti preseljeni za dalj časa, ključno vlogo pri opolnomočenju prizadetega 
prebivalstva, tako da se mu dodeli večja vloga in prizna njegove pravice in zmožnosti, 
tudi tako da se ustvari dejavnejša vloga za lokalne akterje v humanitarnem ukrepanju;

3. poudarja osrednjo vlogo, ki jo imajo ženske med konflikti pa tudi po njih glede 
preživetja in odpornosti skupnosti, ki jih je prizadela humanitarna kriza; poudarja, da je 
treba obravnavati posebne potrebe in zagotoviti pravice žensk in otrok, ki jih 
humanitarne krize najpogosteje in bolj prizadenejo; poziva udeležence svetovnega 
humanitarnega vrha, naj vidik spolov vključijo v prihodnji humanitarni sistem, ki ga 
bodo v okviru tega postopka posvetovanja oblikovali kot sestaven element;

4. poziva k temu, da se velika pozornost posveti učinkovitemu zagotavljanju pravice do 
izobraževanja v dolgotrajnih humanitarnih krizah, saj bo brez nje ogrožena prihodnost 
otrok;

5. opozarja, da se nekatere skupine ljudi zaradi preselitev zaradi konfliktov, naravnih 
katastrof ali degradacije okolja znajdejo v posebej ranljivem položaju; poudarja, da je 
treba beguncem, notranje razseljenim osebam, žrtvam trgovine z ljudmi in ostalim 
migrantom, ki jih je kriza prizadela, nuditi enako raven varstva človekovih pravic kot 
vsem ostalim prizadetim skupinam; je zelo zaskrbljen zaradi trenutnega števila 
migrantov na svetu, ki še nikoli poprej ni bilo tako visoko, in poziva mednarodno 
skupnost, naj v okviru svetovnega humanitarnega vrha mobilizira potrebne finančne in 
operativne vire za obvladovanje tega izziva; poziva EU in njene države članice, naj 
globalno begunsko krizo v okviru svojih politik in stališč glede vrha obravnavajo 
prednostno;

6. poziva EU, naj na svetovnem humanitarnem vrhu prevzame vodilno vlogo in zahteva 
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bolj prožne načine nudenja humanitarne pomoči ter proaktivna orodja za preprečevanje 
kriz; poziva EU in druge donatorje, naj izpolnjujejo svoje finančne zaveze in razvijejo 
načine, s katerimi bodo skrajšali roke za pretvorbo finančnih obveznosti v ukrepe na 
terenu; nadalje poudarja pomen poročanja o človekovih pravicah kot mehanizma 
zgodnjega opozarjanja na krize in spodbuja udeležence svetovnega humanitarnega vrha, 
naj to upoštevajo pri prehodu s kulture reakcije na kulturo preventive;

7. spodbuja vse institucije EU, še posebej pa GD za humanitarno pomoč in civilno zaščito 
Evropske komisije (ECHO), in države članice, da preučijo izkušnje glede vključevanja 
vprašanj o človekovih pravicah v osrednja prizadevanja za humanitarno pomoč v okviru 
sistema ZN, ter poziva EU, da prevzame večjo vlogo pri doseganju napredka in 
pospešitvi tega procesa; poudarja pomen zagotavljanja skladnosti in usklajenosti politik 
humanitarne in razvojne pomoči EU, ko bo EU za razvojno sodelovanje sprejela 
pristop, ki bo temeljil na pravicah; v zvezi s tem globoko obžaluje, da nabor orodij 
Komisije za pristop do razvojnega sodelovanja, ki temelji na pravicah, izrecno 
izključuje humanitarno ukrepanje EU; zato poziva Komisijo, naj se v okviru svojega 
sodelovanja pri svetovnem humanitarnem vrhu zaveže k razvoju in sprejetju pristopa k 
humanitarnemu ukrepanju EU, ki bo temeljil na pravicah.


